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Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονταν οι Αθηναίοι κάτοικοι;

2. Γιατί η εποχή του Περικλή ονομάστηκε «χρυσός αιώνας»;

Β. Βάλε Χ όπου ταιριάζει.
Ιστορικός

Φιλόσοφος

Ρήτορας

Θέατρο

Περικλής
Σοφοκλής
Θουκυδίδης
Ευριπίδης
Αριστοφάνης
Σωκράτης
Ηρόδοτος
Αισχύλος
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B. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.
1. Οι Αθηναίοι τις ελεύθερες ώρες τις περνούσαν:
στα καφενεία.

στα σπίτια τους.

στα γυμναστήρια
και στην Αγορά.

στα πάρκα.

χαμηλά και απλά.

μικρά και πολυτελή.

μεγάλα και λαμπρά.

διώροφα

2. Τα σπίτια των Αθηναίων ήταν:

3. Ο ______________ μάθαινε στα παιδιά ανάγνωση, γραφή και
αριθμητική:
κιθαριστής

παιδαγωγός

γραμματιστής

γυμναστής

4. Μέσα στο ναό του Παρθενώνα υπήρχε:
τα Προπύλαια

η Ακρόπολη

το Ερέχθειο

το χρυσελεφάντινο
άγαλμα της Αθηνάς

5. Μετά την ηλικία των _____________ τα αγόρια πήγαιναν με τη
συνοδεία του παιδαγωγού στον γραμματιστή.

6.

7.

έξι

οχτώ

εφτά

εννιά

Όταν διασκέδαζαν οι Αθηναίοι έπιναν:
κοκτέιλ

βρασμένο κριθάρι

νερωμένο κρασί

φρέσκους χυμούς

Η Α΄Αθηναική συμμαχία είχε ως στόχο να προστατεύσει την
ελευθερία των πόλεων. Για να το πετύχει αυτό η συμμαχία
χρειάζονταν:
δυνατό ιππικό

χρήματα

πολλά καράβια

καινούρια σπίτια
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8.

9.

Σε ποιο μέρος συνεδρίαζαν οι αντιπρόσωποι των πόλεων;
στη Μύκονο

στην Τήνο

στη Σαντορίνη

στη Δήλο

Τι εννοούμε με τη λέξη ηγεμονία της Αθήνας;
Ότι η Αθήνα ήταν η
νέα πρωτεύουσα.

Ότι κυριαρχούσε η Αθήνα
από τις άλλες πόλεις.

Η συνεργασία ανθρώπων
ή κρατών για να
προστατέψουν τα
συμφέροντά τους.

Η συνεργασία ανθρώπων
ή κρατών για να κάνουν
μαζί επιθέσεις.

10. Τι εννοούμε με τη λέξη συμμαχία δυο κρατών ή ανθρώπων;
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Γ. Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο από τις λέξεις που
βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο.
Φειδία, Παρθενώνας, χρυσελεφάντινο άγαλμα,
Προπύλαια, συμμαχικό ταμείο, Ερέχθειο, κλασικά,
Πολύκλειτος, Περικλής, Αθηνάς Νίκης, Ακρόπολη
• Ο ________________ αποφάσισε να ξαναφτιάξει τους ναούς που είχαν
καταστρέψει οι Πέρσες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε τα χρήματα
από το _________________________. Πάνω στην ____________________
στήθηκαν λαμπρά μνημεία που γνώριζαν θαυμασμό μέχρι και σήμερα.
Ο Περικλής ανέθεσε στον ______________________ να παρακολουθεί
προσωπικά τα έργα. Το πρώτο μνημείο που συναντούσε κάποιος
ανεβαίνοντας στην Ακρόπολη ήταν τα _____________________ .
Δεξιά είχε κτιστεί ο ναός της _____________________. Στο ψηλότερο
σημείο ήταν ο ναός της ___________________, αφιερωμένος κι
αυτός στην Αθηνά. Μέσα στον Παρθενώνα είχε τοποθετηθεί το
_________________________ της Αθηνάς, έργο του Φειδία. Στο μέρος
όπου είχε γίνει ο αγώνας ανάμεσα στην Αθηνά και στον Ποσειδώνα
χτίστηκε το ____________________. Γνωστός γλύπτης εκτός από τον
Φειδία ήταν ο _____________________. Τα χρόνια αυτά δόξασαν την
Αθήνα και θεωρήθηκαν ____________________ γιατί έμειναν αξεπέραστα
μέσα στους αιώνες.
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Δ. Κύκλωσε μόνο τις τροφές που έτρωγαν οι Αθηναίοι
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Δ. Γράψε μέσα στο κουτάκι αν η πρόταση είναι Σωστή ή Λάθος.
1.

Οι Αθηναίοι περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους
στα γυμναστήρια και στην Αγορά.

2.

Την πιο μεγάλη δύναμη στην Αθήνα είχαν οι 10
στρατηγοί.

3.

Οι δούλοι έκαναν όλες τις βαριές δουλειές και
πολλοί ήταν αιχμάλωτοι.

4.

Αθηναίοι θεωρούνταν οι πολίτες που είχαν πατέρα
και μητέρα που κατάγονταν από την Αθήνα.

5.

Οι Μέτοικοι ήταν οι ξένοι που είχαν εγκατασταθεί
μόνιμα στην πόλη.

6.

Οι Αθηναίοι πολίτες δεν είχαν τα περισσότερα
δικαιώματα.

7.

Συνηθισμένη τροφή των Αθηναίων ήταν τα
λαχανικά, οι ελιές και τα ψάρια.

8.

Οι γυναίκες της Αθήνας έβγαιναν συχνά έξω και
πήγαιναν σε γιορτές.

9.

Στην Αθήνα υπήρχαν μόνο ιδιωτικά σχολεία.

10. Οι γονείς έστελναν τα παιδιά τους με τη συνοδεία
ενός παιδαγωγού στον γραμματιστή. Εκεί
μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν και να
λογαριάζουν.
Βαθμολόγησε εσύ πρώτα τον εαυτό σου.

δούλεψα
έξυπνα

ήταν
εύκολο!

κουράστηκα
πολύ

ήταν
δύσκολο!
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